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 מצב קיים

מונופול ורטיקאלי לכל אורך שרשרת החשמל. 

 שנאי  50,000, תחנות משנה 200, מ רשת הולכה"ק 5,000 -כ
 .  נ"ומג "מ רשת מ"ק 45,000, חלוקה

 2.5  צורכים   7,000. ז"בתעומהם  65,000 -כ –מיליון צרכנים
 .מסך הצריכה 50%

מגה ואט 13,000 -כושר ייצור של כ 



עידוד חברת החשמל להקמה של מערכות מידע מתקדמות   •
 DMS ,NIS ,GIS:   לאוטומציה ולניטור ברשת

הנחייה לחברה להתקין מערכות מניה במקטעי רשת ההולכה  •
לצורך בקרה וקבלת מידע מדויק על תעבורת אנרגיה במקטעי  

 .הרשת

 "...הרשת החכמה"פעילות הרשות לפני המצאת 

 .דגש ממוקד על אמינות אספקה ואיכות החשמל ברשת •



 ז"תעו

למעבר ש"קוט 100,000 של מנדטורי סף קביעת  
 60,000 -ל הסף הפחתת .ז"בתעו לחיוב צרכן
 .ש"קוט 40,000 -ל לאחרונה .ש"קוט

מחסור לניהול רבים הסדרים. 

גדולים צרכנים של מונים לפתוח לחברה הנחייה  
 .רציפה לקריאה

י"חח מול חכמה מניה קידום. 

 

 

 



 מניה חכמה

צפויות תועלות:   

 .החברה של התפעול בהוצאות קיטון–

 זמינות עקב הצרכנים של אנרגטית התייעלות–
 .בינלאומיים מחקרים פי על  9% -כ .המידע

 ניהול תוכניות הפעלת עקב ביקוש שיא צמצום–
 פי על 20% -ל 15% בין .נרחב בהיקף ביקושים
 .בינלאומיים מחקרים

רגישות וניתוח כלכלית איזון נקודת בדיקת 
   .חכם למונה המשק כלל להעברת

 

 

 

 



 (:1)ממצאים 

מיליארד 3 -כ ארצי כלל פרויקט עלות ₪. 

זניח – החברה של התפעול בהוצאות קיטון. 

בהתקיים מושגת כלכלית לכדאיות האיזון נקודת: 

 .במשק אנרגטית התייעלות שיעור -  4% –

  מניהול כתוצאה המשקי השיא בהספק הפחתה - 10%–
   .ביקושים

אבל: 

  את מכסים אינם מהצרכנים כשליש זו בנקודה–
 (.אמפר 1X25 חיבור בגודל צרכנים) .ההשקעה

 

 

 



 (:2)ממצאים 

כלכלית לכדאיות עוברים במדינה הצרכנים כל  
 :בהתקיים

 .במשק אנרגטית התייעלות שיעור -  6% –

  כתוצאה המשקי השיא בהספק הפחתה - 10%–
   .ביקושים מניהול

אבל: 

 ₪ 20 -כ) .זעומה מהצרכנים כשליש של התועלת–
 (...לשנה

 

 



 :הכרעה ערכית

משקית כלל ברמה כלכלית כדאיות קיימת,  
  .זעומה צרכנים של גדול לציבור הכדאיות אולם

 ?חכמה מניה ליישם ראוי כיצד אלה בתנאים
  ? אחת כמקשה או בשלבים

 

 



 :הכרעות נוספות שעל הפרק

האיטלקי המודל :החכמה המניה יישום אופן,  
 ....הקליפורני ,האנגלי ,הצרפתי ,השבדי

בתהליך העסקי המגזר של המעורבות ומידת אופן 
 :של בהיבטים

 .טכנולוגיה–

 .מימון–

הפרויקט וכל פיילוט להשלמת זמנים לוחות. 

 

 



I=התקנה .M=תחזוקה .R=קריאה .DM=ניהול מידע 



 :המודל האנגלי

במרכז הצרכן. 

רישיונות בעלי ידי על תתבצע חכמה מניה התקנת 
 בעלי כלל בדרך) .לצרכניו אחד כל ,הספקה

 EDF -חשמל יצרני גם הם הספקה רישיונות
(13%), RWE (14%), E.On (18%), SSE (18%) 

הנאגר המידע ניהול לצורך חדשה ישות מוקמת  
 .מהמונים

בלבד מתאימות הרשאות לבעלי :למידע נגישות. 

 

 

 

 



 (1)חכמה רשת 

  עידוד החברה לקידום פיילוט רשת חכמה בבנימינה 

מרכז מחקר וניסויים לאומי לטכנולוגיות של רשת חכמה. 

 ריכוז ואיחוד פרויקטי הרצה של מערכות מידע ומערכות
 .י"בחחשונות הנמצאות 

הוכחת יכולות. 

 קיסריה  נבחנו לאור השילוב של  . ת.א+ גבעת עדה+ בנימינה
מקל על השגת תמיכת   –מסחר ותעשיה מודרניים , מגורים

 .  הרשות המקומית ושיתוף התושבים בניסויים

בסיס הדרכה והכשרה ארגונית לעובדי החברה. 

 



 רשת חכמה

עידוד החברה לקידום פיילוט רשת חכמה בבנימינה  . 

מרכז מחקר וניסויים לאומי לטכנולוגיות של רשת חכמה. 

 ריכוז ואיחוד פרויקטי הרצה של מערכות מידע ומערכות
 .י"בחחשונות הנמצאות 

הוכחת יכולות. 

 קיסריה  נבחנו לאור השילוב של  . ת.א+ גבעת עדה+ בנימינה
מקל על השגת תמיכת   –מסחר ותעשיה מודרניים , מגורים

 .  הרשות המקומית ושיתוף התושבים בניסויים

בסיס הדרכה והכשרה ארגונית לעובדי החברה. 

 



 ( 2)חכמה רשת 

 ברשת ואולי " חכמות"עידוד ספק השירות לשלב טכנולוגיות
 .  המודל האיטלקי –גם בתוך מתקן הצרכן 

 

טעינת רכב  ,אגירת אנרגיה, רוח, (מונה נטו) וולטאי -פוטו
שליטה מרחוק בהתקנים חשמליים בתוך מתקן  , חשמלי
 . 'וכו( בית חכם)הצרכן 

 



 !תודה 

 !על ההקשבה 





 רשת חכמה 

 מצגת לחברי המליאה



 רכב חשמלי 

 



 פריסת עמדות טעינה

 

 

 

 

 

עמידה בתקנים בינלאומיים 

 בטיחות 

  Open Access 

 נוחות שימוש   

אמינות ועמידות לאורך זמן    

בקרת טעינה 

 



 :במידה ויישום ניטור וניהול טעינה

פיקוח מחוזי/יבוצע על ידי ניהול מערכת. 

טעינה מנוהלת: 

 כמות רכבים)איסוף בזמן אמת של צורכי הטעינה  ,

 ('וכומצב סוללה 

  ניהול הטעינה באופן המנצל את משאבי החשמל

 .הספק ואנרגיה בצורה מיטבית

 

 

 

 

 



 :מנגנונים אפשריים בעמוד טעינה

מנגנוני בטיחות עיקריים: 

 ממסר פחת  –

 למניעת זרם קצר ועומס יתר ט"מאמ–

 ניתוק רכב/זיהוי אוטומאטי של חיבור–

 ניטור רציפות הארקה עד לרכב–

 הספקת אנרגיה רק בזמן שהרכב דורש אותה  –

פ הצורך "הגבלת זרם טעינה שהרכב מקבל בצורה דינאמית ע–

 ומצאי האנרגיה

 נעילת מחבר הטעינה בזמן טעינה–

כאשר כל דרישות הבטיחות   רקחשמל מחובר לשקע הטעינה –

 מתקיימות

 ניטור טמפרטורה וניתוק טעינה אוטומאטי–



 הערכת קצב חדירת רכבים חשמליים

חדירה  %  שנה

הערכה  

 נמוכה

חדירה  % 

הערכה  

 גבוהה

סך כלי הרכב  

 2020בשוק ב

 כ"סה

 כלי רכב

 חשמליים בישראל

2015 5% 10% K2,495 K250 – K125 

2020 11% 22% K2,913 K640 – K320 

 סוגים שונים של רכבים חשמליים מיוצרים 40מעל 

5% -חדירה עולמית מוערכת ב  

 

 

 

 

 


